
Fa uns mesos, es parlava del perill que 
tanquessin els històrics estudis Cinecittà 
a Roma, i els italians encetaven un mo-
viment in extremis per evitar un desastre 
incalculable per al patrimoni d’una de les 
cinematografies essencials del segle XX. 
Aparentment (i no m’estranya, perquè a 
tot arreu alguns dels espais mítics del 
món del teatre i del cinema han hagut 
d’arremangar-se i sobreviure oferint acti-
vitats de tota mena) als estudis Cinecittà 
es van instal·lar llargues temporades 
els decorats de la versió italiana de Big 
Brother, el “Gran Germà” o Il gran fratello, 
per no dir bordello. Previsiblement, el més 
gran dels platós de l’estudi, on Federico 
Fellini havia rodat gran part de les seves 
pel·lícules, és on s’aixecava la casa dels 
concursants.

D’això, en tenim un reportatge complet 
al film Reality de Matteo Garrone, que ja 
podeu veure als cinemes, i que és un 
testimoni implacable de la decadència 
del país. Garrone, que havia resumit a 
la perfecció l’actualitat i penetració de 
la màfia napolitana amb la Gomorra de 
Roberto Saviani, ara ens ofereix un altre 
fresc napolità, que pot ser perfectament 
assumible per la majoria de les societats 
occidentals: una colla de personatges 
humils (o diguem-ne de classe mitjana-
baixa), d’educació i aspiracions sota ze-
ro, immersos en un univers consumista 
tràgic, amb una escala de valors nul·la, 
assetjats per la crisi i pels miratges de la 
dictadura del fals glamour i la fama més 
falsa encara, viuen absolutament trauma-
titzats per la possibilitat de convertir-se 
en protagonistes del renovat conte de la 
Ventafocs. Conèixer un antic concursant 
d’Il gran fratello ho pot ser tot per a ells, 
i el pare de família viurà els cinc minuts 
de gloria a l’espera de si un casting que 
ha fet i l’ha convertit en heroi del barri li 
permetrà formar part del grup selecte de 

lumpen-concursants.
Aquest protagonista i la seva família 

esperpèntica visiten Cinecittà per fer les 
proves, i els veus caminant pels jardi-
nets mediterranis de l’entrada, amb el 
cap de la Venus d’Il Casanova de Fellini 
decorant un racó, i els pàrquings on un 
dia els grans mestres del neorealisme i 
postneorealisme van aparcar els seus 
cotxes. Tot està igual, però una mica 
trist, fora d’època ja. Tot d’una em vaig 
adonar que jo ja havia vist Reality, per-
què és gairebé el remake d’una obra 
mestra de Luchino Visconti que es diu 
Bellissima. Aquest film extraordinari del 
1951 ens explicava com una mare de 
família interpretada per Anna Magnani 
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Bellissima, de Luchino Visconti. Amb Magnani.

‘Bellissima’ és eterna

En inaugurar l’últim tram del seu mandat 
al capdavant del TNC, Sergi Belbel volia 
enlluernar el personal i encomanar el pa-
per del còmic desaforat i carcamal, pro-
tagonista principal de La Bête de David 
Hirson, a una actriu que, de ben segur, 
l’hauria brodat. Com se sap, l’aposta 
segura de Belbel era l’Anna Lizaran, un 
animal teatral que, del transvestisme 
que li exigia l’encàrrec, n’hauria fet un 
nou motiu per a reconsagrar-se com a 
primera dama de l’escena catalana. La 
dama, però, emmalaltí, i el director, l’au-

tor, l’actor Jordi Bosch que la substituí i 
tota la companyia del TNC, no van poder 
fer més que tributar un homenatge afec-
tuós a l’actriu –“Anna, t’esperem!”– al 
final de l’estrena de l’obra de Hirson, el 
dijous, dia 25.

Enmig de la cerimònia dels aplaudi-
ments i les salutacions, el dramaturg 
nord-americà es mostrava entusiasmat. 
David Hirson (Nova York, 1958) va dir 
que no havia entès el text català de la 
representació però que l’havia captivat 
profundament la seva musicalitat. L’ho-
me es desfogà elogiant la traducció feta 
per Joan Sellent. Ambientada al segle 
XVII i escrita en versos decasíl·labs i 
amb rimes aparellades, no tothom pot 
embrancar-se en la dificultat i l’esforç 
de convertir aquest material original 
en un enfilall d’alexandrins solvents, 

encertats, adequadament sonors i sufi-
cientment fidels. 

L’edició catalana de La Bête que s’es-
tà preparant inclourà la informació i les 
sàvies reflexions que Sellent ha fet sobre 
la seva feina. Ha estat una comesa es-
pecialment complicada en la mesura que 
la necessària fidelitat a l’original anglès 
molt poques vegades podia aconseguir-
se a través d’unes equivalències literals 
dels mots, per a les quals les rimes ajus-
tades eren un obstacle insalvable. En 
la seva alliçonadora explicació, que he 
pogut conèixer, Sellent trobava exemples 
definitius, recordant els recursos que va 
utilitzar Joan Oliver en les seves celebra-
des traduccions de Molière.

La publicació de La Bête suposarà, 
sens dubte, l’enriquiment de la literatura 
dramàtica en català d’un text del teatre 
internacional contemporani que marca 
una fita important en la gloriosa tradició 
traductora de Catalunya –Fabra, Magí 
Morera, Sagarra, Vallespinosa, Carme 
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A l’espera d’una traducció modèlica
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Anomenar Robert Mapplethorpe i pen-
sar en provocatius sexes masculins és 
gairebé el mateix. La fama d’aquest 
malaguanyat fotògraf, està associa-
da a l’impacte visual i el drama. El 
coneixem, bàsicament, per les seves 
colpidores imatges en blanc i negre 
de cossos que practiquen el sadomas-
soquisme i/o ens mostren enormes 
genitals. També sabem que el fotògraf 
fou una de les primeres víctimes de 
la sida.

Sexe i mort, identitat i memòria han 
articulat tot discurs artístic. Ja sigui a 
l’antiga Grècia o al Nova York dels vui-
tanta del segle passat. Mapplethorpe i 
tants d’altres creadors parteixen de la 
contracultura per a acabar esdevenint 
neoacadèmics. No hi ha contradicció. 
Resulta que ells mateixos eren fills de 
les avantguardes. La revolta, com a 
mínim la revolta formal, no volia una 
altra ració d’avantguardisme. La veri-
table revolta era descobrir la grandesa 
de la perenne tradició formal, per bé 
que pervertida de continguts.

La galeria Senda ha aplegat vint 
fotografies de Mapplethorpe. Vint ge-
latines de plata, algunes de signades, 
totes en còpia d’època, escollides 
en col·laboració amb la fundació que 
constituí el mateix artista poc abans 
de morir.

Imaginar el Nova York del 1970 i del 
1980 és, tal vegada, un esforç massa 
exigent. Fou una època mítica i des-
enfrenada. Acabat el somni hippie, 
Vietnam i el desencant de Carter. I 
després Reagan, la sida i el body buil-
ding. És en aquest context que hem 
d’interpretar les famoses banderes 
nord-americanes de Mapplethorpe: ro-
segades i esfilagarsades, no sabem 
si són objecte de vergonya o d’orgull 
supervivent.

Ara fa uns anys vaig conèixer un noi 
de Madrid que havia treballat com a 

assistent de Mapplethorpe. Dormia 
en una habitació de l’estudi i gaire-
bé no cobrava. En aquella època, el 
fotògraf era conegut en determinats 
cercles –com el d’Andy Warhol–, però 
no havia assolit la fama que tindria 
un parell d’anys abans de morir, ja 
malalt.

El Mapplethorpe que podem veure a 
Senda és extraordinari, però no pas el 
més arquetípicament escandalós. Ja 
ho sabeu, renom i qualitat no sempre 
van del bracet. I a la mostra actual pri-
ma el classicisme del cos en postures 
elegants, aptes per a tots els públics. 
Models femenins com l’anabolitzada 
Lisa Lyon, a la manera dels anys tren-
ta (1982), o Maybelle, coberta amb un 
teixit blanc a tall de barnús (1982). 
Un escultural cos femení de perfil –Li-
sa Lyon, una altra vegada, encara que 
sense rostre– que s’apunta al pit amb 
un revòlver (1982), o el tors masculí 
de Milton Moore tot conformant un 
angle de noranta graus (1981). I, és 
clar, elèctriques natures mortes flo-
rals, com Rose (1983), que destil·len 
una sexualitat mòrbida, fatal en la se-
va bellesa. Com deia Baudelaire, les 
flors artificials són molt més atracti-
ves que no pas les naturals.

www.ricardmas.com

perdia el món de vista, s’humiliava, 
lluitava com una pantera i feia malbé la 
vida de la seva família per tal d’intentar 
que la seva filla petita fes una prova a 
Cinecittà per a la suposada nova pel-
lícula d’Alessandro Blasetti. Blasetti 
mateix s’autointerpretava, i formava part 
del grup que es reia de la nena quan es 
posava a plorar per la pressió del mo-
ment, davant la mare desesperada. Li 
deien nana. Una crueltat ignominiosa, 
si no fos perquè la mateixa Magnani 
havia venut la dignitat pel somni de ser 
la mare d’una artista infantil. En aquell 
context de postguerra i misèries, es 
podia entendre, però el retrat de la col-
lectivitat era demolidor.

El més demolidor de Reality és que, 
recuperant moltes de les facetes d’aquell 
gloriós cinema italià populista (i tan 
pròxim al mateix que feia Berlanga amb 
Espanya a l’època) acaba demostrant 
que 60 anys més tard les coses no 
han canviat. La gent continua aspirant a 
somnis absurds i sembla disposada a es-
devenir folla per sobresortir de la resta. 
La ignorància i el mal gust perduren, i en 
un Cinnecittà agònic continuen fabricant 
les quimeres més sòrdides. Malsons de 
supervivència.
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Rose, 1983.  Robert Mapplethorpe Founda-
tion. 

Serrallonga, Oliva, Feliu Formosa...– a 
la qual Sellent aporta una saba fresca 
i potent. Mentrestant, el text de Hirson 
s’escolta amb plaer en la paraula ben 
dita, gronxada en les modulacions ma-
gistrals d’aquest gran actor que és Jordi 
Bosch. Valere, el seu grotesc personat-
ge, s’enfronta a Elomire –anagrama de 
Molière– (Jordi Boixaderas), un conflicte 
entre teatre popular i teatre culte que 
travessa l’entera història del teatre.
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La Bête, un conflicte entre teatre popular i cul-
te, és a dir, la història entera del teatre.

L’abisme Mapplethorpe

Ricard Mas 
Peinado
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